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Cyflwyniad
i ysgolion



CYMERWCH RAN YN AWR DDAEAR 2018
• 8.30pm, nos Sadwrn 24 Mawrth

• Rydyn ni i gyd yn gysylltiedig. Ymunwch â miliynau 
o bobl mewn ymgyrch fyd-eang i ddiffodd eu 
goleuadau a gwneud addewid i’r blaned.

• Yr ardystiad mwyaf yn y byd o gefnogaeth i 
weithredu i warchod y blaned.
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UCHAFBWYNTIAU 2017

Diffoddwyd goleuadau adeiladau eiconig ar draws 
y Deyrnas Unedig, gan gynnwys: Big Ben, Palas 
Buckingham, Dau Dŷ’r Senedd, Pier Brighton, Tŵr 
Blackpool, stadiwm Old Trafford ym Manceinion, 
Castell Caerffili, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 
yn Abertawe, Castell Caeredin a Senedd yr Alban. 

Cymerodd mwy na 6,000 o ysgolion a mwy na 
1,700 o grwpiau ieuenctid ran yn y dyddiau 
a’r wythnosau cyn y prif ddigwyddiad. 
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Cymerodd 187 o wledydd a thiriogaethau ran



Y NEWID YN YR HINSAWDD
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Mae ein planed yn wynebu’r her fwyaf hyd yma

• Mae’r bywyd gwyllt rydyn ni’n ei garu, fel eliffantod, crwbanod 
môr ac eirth gwyn, mewn perygl o effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd, llygredd a gorddefnyddiaeth.

• Mae bron 1 o bob 6 rhywogaeth mewn perygl o ddifodiant 
oherwydd y newid yn yr hinsawdd.

• Mae’r deg blwyddyn boethaf a gofnodwyd erioed i gyd wedi 
digwydd ers 1998.



Eirth gwyn a’r 
capiau iâ sy’n 

crebachu

Palod a 
thymheredd y 
môr sy’n codi

Tywydd eithafol 
sy’n effeithio ar 
bobl, natur a’u 

cynefinoedd

MAE’R NEWID YN YR HINSAWDD
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yn bygwth popeth a garwn am ein planed
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GWNEWCH EICH ADDEWID I’R BLANED
• Efallai yr ymddengys fod ein penderfyniadau 

ni’n fach ac nad ydyn nhw o bwys. Ond 
maen nhw!

• Os yw un person yn dewis newid i fylbiau 
golau ynni effeithlon, mae hynny’n wych!  
Os yw 100,000 o bobl yn dewis gwneud,  
mae hynny’n symudiad er newid

• Gyda’i gilydd, gall ein haddewidion ni droi’n 
weithredu go iawn i helpu i atal y newid yn 
yr hinsawdd a gwarchod ein planed 

© NASA



MEDDYLIWCH AM:
• cerdded yn lle defnyddio’r car

• reidio beic

• diffodd y golau yn eich ystafell wely

• gwisgo siwmper yn lle troi’r  
gwresogi’n uwch

• bwyta diet iachach a mwy cytbwys gyda 
mwy o brydau seiliedig ar blanhigion

© NASA



AWR DDAEAR 2017
Cymerodd mwy na 6,000 o ysgolion ran yn  
Awr Ddaear 2017! Dyma rai o’r pethau wnaethon 
nhw yn y dyddiau a’r wythnosau cyn Awr Ddaear



AWR DDAEAR 2018
Dyma ychydig o bethau hwyliog y gall eich ysgol eu gwneud 
ar gyfer Awr Ddaear, p’un a oes gennych chi awr, diwrnod neu 
wythnos o weithgareddau. Cofiwch, gyda’n gilydd gallwn wneud 
gwahaniaeth!

Llusernau wedi’u hailgylchu

Diffoddwch eich goleuadau a gwnewch addewid i’r blaned…
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RHANNWCH EICH STORÏAU 
Mae WWF yn griw cymdeithasol a byddem wrth ein bodd i 
glywed eich storïau am sut y buoch yn dathlu Awr Ddaear 2018.

Dywedwch wrth eraill fod eich ysgol yn cymryd  
rhan yn Awr Ddaear, ac atgoffwch eich teulu  
a’ch ffrindiau i gymryd rhan ar y noson.

Gofynnwch i’ch athro neu athrawes gysylltu â ni!

@wwf_uk ac #EarthHourUK
@WWFScotland ac #EarthHourScotland
@WWFCymru ac #EarthHourWales neu #AwrDdaear

Neu anfonwch neges e-bost at schools@wwf.org.uk
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